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Úvodníček 
 

Vážení uživatelé Domova pro seniory Česká 

Třebová, do rukou se Vám dostává časopis 

Kohout. Dozvíte se v něm aktuální zprávy z dění 

z Domova pro seniory, které Vás určitě budou 

zajímat. 

 

Časopis Kohout vychází čtyřikrát do roka. 

Přinášíme Vám ohlédnutí za uplynulými 

událostmi, i přehled aktuálního dění.  

 

Kohout je k zapůjčení na všech nástěnkách  

na chodbách Domova pro seniory a u aktivizačních 

pracovnic. 

 

Doufáme, že také s tímto číslem Kohouta budete 

spokojeni. Vaše náměty, připomínky a případná 

spolupráce na článcích jsou velice vítány.  

 

Redakční tým Kohouta: 

 

Helena Mechlová, DiS. 

Dorota Faltysová 

Lucie Harapátová DiS. 
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Slovo paní ředitelky 

 
„Zítřek leží v neznámu, 

ale často přináší 

naději.“ 

(John Ronald Reuel 

Tolkien, kniha Dvě 

věže) 

 

 

Naši milí čtenáři, 

je to již rok, co jsem úvodník našeho Kohouta 

začínala parafrází známé věty lázeňského Antonína 

Důry v podání Rudolfa Hrušínského ve filmu 

Rozmarné léto a psala jsem, že „tento způsob jara 

zdá se mi být poněkud nešťastným.“  

Ani v nejhorším snu by mě nenapadlo, že po roce, 

po vystřídání všech čtyř ročních období, se budou 

mé myšlenky ubírat stejným směrem a že ještě stále 

bude v našich službách rezonovat to nepříjemné 

slovo: COVID. Jak naivní byly moje sliby, že 

budeme-li dodržovat nařízená opatření a omezení, 

tak se viru brzy nadobro zbavíme a že až to pomine, 

vynahradíme si těch několik týdnů izolace, které 

byly v tu dobu za námi. Nikdo z nás netušil, že ty 

první týdny izolace budou teprve začátek a že 
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následující rok strávíme v domácím a pracovním 

vězení.  

 

10. března jsme si (díky aktivizačním pracovnicím 

Helence, Lucce a Dorotce) připomněli, že je to 

právě rok od chvíle, kdy koronavirus začal 

ovlivňovat i naše životy a obrátil nám je naruby. 

Společně jsme si náročnost celého roku připomněli 

srdíčky nalepenými na našich respirátorech. Chtěla 

bych vám všem, ale i personálu Sociálních služeb, 

za ten rok poděkovat. Budu se opakovat, ale jen 

díky společnému nasazení a vaší trpělivosti se 

podařilo situaci zvládnout. Nutno dodat, že i přes 

nařízená opatření se naším Domovem vlna 

onemocnění prohnala, a bohužel s sebou přinesla i 

ztráty v řadách našich uživatelů. Již tak náročná 

situace se stala o to bolestivější pro nás všechny. 

Čest památce všech zesnulých! 

 

Ale i když něco končí, něco nového začíná… A 

jarní číslo Kohouta má být o naději. Naději 

v klidnější dny a postupný návrat do běžného života 

by mělo přinést očkování. Někteří z vás již byli 

očkováni první dávkou vakcíny, ta druhá bude 

aplikována v nejbližších týdnech. Vy, kteří jste si 

Covidem prošli, budete očkováni hned, jak uplyne 

ochranná tříměsíční lhůta. Jak se zdá, očkování je 

skutečně vstupenkou k postupnému rozvolňování 
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opatření a my uděláme všechno pro to, abychom 

těch vstupenek rozdali co nejvíce a vy jste se mohli 

začít těšit na častější setkávání s rodinami i mezi 

sebou navzájem, a také na společné akce. Do té 

doby se pokusíme pro vaši pohodu a radost udělat 

maximum alespoň v mezích nastavených opatření.  

 

Zcela jistě budeme chtít uskutečnit nějaké koncerty 

pod balkóny, a to hned, jakmile počasí dovolí. Jako 

první k nám jistě zavítá duo Vladislav Zoubek – 

Petr Skalický, na které se společně s vámi moc 

těšíme i my! A já mám velikou radost, že „náš 

Láďa“ byl jedním z oceněných v rámci programu 

„Dobrá duše.“ Tento program oceňuje 

dobrovolníky, kteří jsou sami již v seniorském věku, 

ale dochází do domovů pro seniory rozdávat radost. 

Pan Zoubek si toto ocenění jistě zaslouží a my mu 

k němu velmi srdečně blahopřejeme! 

 

Ráda bych ještě připomněla jedno jméno, a to jméno 

našeho nového pana doktora. S panem doktorem D. 

Kačarasem jsme nenašli společnou řeč, proto jsme 

se dohodli na ukončení spolupráce. A na jeho místo 

smluvního lékaře nastoupil MUDr. Miroslav Blanař. 

Toho můžete vídat každý týden v našem Domově, 

vždy v úterý dopoledne. Jeho lidský přístup a 

odborné znalosti dávají tušit, že pan doktor bude pro 

naše zařízení velkým přínosem a že poskytování 
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zdravotní péče bude smysluplné a dostupné pro 

každého, kdo ji bude potřebovat.  

 

Milé dámy, milí pánové, 

tak ráda bych vám slíbila, že bude brzy zase dobře. 

Ale musím souhlasit s J. R. R. Tolkienem. Zítřek 

leží v neznámu… Covid už není jen věcí 

medicínskou, ale též politickou, a proto nezbývá než 

trpělivě vyčkávat, kdy vláda uvolní otěže a dá nám 

trochu možnosti se rozběhnout. Ale zítřek často 

přináší naději. A o tu se nenecháme připravit! 

Situace není jednoduchá vůbec pro nikoho, ale 

věřte, že v tom „jedeme společně.“  

 

Na závěr nemohu nepřipomenout své krédo, které 

mě osobně provází celý rok: 

Respirátory halí naše tváře, ale nehalí naše srdce, 

která otevíráme pro vás! 

Přese všechno obtížné vám přeji krásné Velikonoční 

svátky naplněné zdravím!, a současně i vírou a 

nadějí v lepší zítřky… 

 

 

 

Magdaléna Peterková ml.  

 



 7 

Narozeniny 
 

 

V březnu slaví: 
 

Ježková Gabriela 

Kargerová Eva 

Marešová Helena 

Němcová Bohumila 

Nevídalová Zdeňka 

Pojman Miroslav 

Wacníková Marta 
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V dubnu slaví: 
Gloserová Vlasta 

Kolář František 

Preisler František, Doc. Mgr. 

Zachrdlová Marta 

 

 

 

V květnu slaví: 
 

Foldynová Libuše 

Koštová Květuše 

Papoušková Marta 

Slezáková Eva 

Vaňousová Jarmila 
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V červnu slaví: 
 

Bauer Antonín 

Hondlová Anna 

Votavová Milada 

 

 
 

Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně 

zdraví a spokojenosti do dalších let. 
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Přehled uskutečněných akcí
 

Akce prosinec 

 
4. 12. 2020 Mikulášská nadílka 

I přes složitější podmínky navštívil Domov dne 

4.12. Mikuláš. A ne jeden, ale rovnou tři. Každý 

z nich společně s čertem, tedy čerticí, a andělem 

navštěvoval seniory na pokojích a naděloval 

mikulášské balíčky. Samozřejmě za přísných 

hygienických opatření, s použitím ochranných 

pomůcek – rukavic a respirátorů. 
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8. 12. 2020 Vánoční hvězdy a přání od ZŠ 

Habrmanova 

Od rána přicházeli jednotlivé třídy základní školy 

k Domovu a na chodníky pod balkony nám 

malovaly vánočně laděné obrázky a přání do 

nového roku.  

 

 
 

Odpoledne přivezli žáci uživatelům Domova 

vánoční hvězdy, které pořídili za peníze získané 

z vánočního jarmarku.  

 

 

21. 12. 2020 Strojení vánočního stromku  

Každoročně poslední týden před Vánoci zdobíme 

společně vánoční stromek. Je to příležitost potkat 
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se, popovídat si a popřát si „pěkné Vánoce“. Letos 

jsme stromeček strojili trochu jinak. Uživatelé 

přicházeli jednotlivě a akce probíhala celé 

dopoledne. Přesto se podařilo stromek pěkně 

ozdobit a každý, kdo procházel kolem recepce, ať 

už na procházku, nebo na nákup v bufetu, ho 

pochválil. 

 

 
 

 

21. 12. 2020 Ježíškova vnoučata 

Dne 21.12. jsme rozdávali dárky těm uživatelům, 

kteří se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. 

Letos Ježíšek naděloval kromě praktických dárků 

(oblečení a kosmetika) i krmení pro ptáčky, 
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vaječný koňak, společenskou hru Člověče nezlob 

se, ledničku, nebo vánoční stromeček.  

 

 
 

 

22. 12. 2020 Vánoční nadílka 

Každoročně probíhá nadílka po štědrovečerní, 

resp. vánoční večeři. Tentokrát to bylo kvůli 

opatřením proti pandemii jinak. Dárky jsme 

rozdávali během dopoledne, společně s paní 

ředitelkou a týmem pomocníků.  
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22. 12. 2020 Strom splněných přání 

Po dopolední nadílce následovala nadílka 

odpolední, tentokrát dárky pro uživatele, kteří se 

zúčastnili projektu Strom splněných přání. 

Uživatelé si přáli hlavně praktické dárky – 

povlečení, holicí strojek, nebo třeba polštářek do 

postele. 

 

22. 12. 2020 Knihovna 

Aby měli uživatelé Domova během vánočních 

svátků co číst, přivezli pracovníci Městské 

knihovny předem vybrané a roztříděné balíčky s 

knížkami dle přání uživatel. 
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Akce leden 
 

V měsíci lednu jsme se potýkali se zhoršenou 

epidemiologickou situací v Domově. Aktivity 

probíhaly pouze na pokojích uživatel, opět jsme se 

nemohli potkávat na skupinovém cvičení, ani na 

bingu.  

 

Více jsme se věnovali videohovorům, které 

zajišťovaly spojení uživatel s jejich blízkými. 

 

Akce únor 

 
10. 2. 2021 Skupinové cvičení v kapli 

Poprvé po měsíční pauze jsme si opět mohli 

společně zacvičit… 

 

18. 2. 2020 Bingo 

… a zahrát Bingo. 
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Rozhovor s… 

 

Vladislav Zoubek a Petr Skalický 

podruhé 
Je to již skoro rok, co jsme na tomto místě otiskli 

rozhovor s panem Vladislavem Zoubkem.  

Připomeňme si alespoň úryvek: 

 

„Do Domova pro seniory v České Třebové 

docházím už víc jak 15 let. Už si přesně 

nepamatuji, kdy to všechno začalo. Ke hraní jsem 

se dostal společně se svým kamarádem Petrem 

Skalickým. Já hraju na harmoniku a Petr na kytaru. 

Dřív, před námi, do Domova chodila Eva 

Adamová. To je Petrova příbuzná a pozvala nás 

dva, abychom spolu zahráli na akci Jabkancová 

pouť. To je tradiční třebovská slavnost, pořádaná 

navíc i v Domově pro seniory. Seniorům se 

vystoupení tak líbilo, že jsme „museli“ přijít znovu 

a už nám to zůstalo.“ 

 

Ještě loni docházel pan Zoubek s panem 

Skalickým do Domova každý měsíc a bylo 

nemyslitelné, že by tuto pravidelnost cokoli 

narušilo. Bohužel, tou vyšší mocí, která zasáhla, 

byla pandemie.  
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V době, kdy nebylo možné pořádat koncerty uvnitř 

budovy, se pan Zoubek společně s panem 

Skalickým a dalšími muzikanty scházeli před 

Domovem na zahradě a hráli k dobré náladě pod 

balkony. A když ani to nebylo možné, kvůli 

rozmarům počasí, hráli přes mikrofon do 

domovního rozhlasu. 

 

 
28.5.2020 přenos do rozhlasu Domova 

 

Za dobrovolnickou práci pro uživatele v Domově 

jsme pana Zoubka loni na jaře nominovali do 

projektu Dobrá duše. Tento projekt vznikl v roce 

2012 na základě iniciativy společnosti Hatmann-

rico a.s. a oceňuje práci dobrovolníků, kteří jsou 

sami již v seniorském věku a bez nároku na 
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finanční odměnu pomáhají seniorům v zařízeních 

soc. služeb. 

 

A podařilo se. Pan Vladislav Zoubek získal 

v rámci projektu Čestné uznání za 

dobrovolnickou činnost v roce 2020. 

Gratulujeme! 
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Reakce pana Zoubka na čestné uznání: 

 

„To víte, že jsem moc rád, že jsem to ocenění 

dostal. Ale to nejsem jenom já, to není jenom pro 

mě. Vždyť my to děláme s Petrem Skalickým 

společně. Až o tom budete psát, chtěl bych, aby se 

tam Péťa objevil, těch úspěchů jsme dosáhli spolu. 

Víte, děláme to srdcem.“ 
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Velikonoce 
 

Pomlázka a vajíčka 

Pomlázka a barvená nebo zdobená vajíčka jsou 

nejvýraznější symboly Velikonoc. 

Pomlázka by měla být vlastnoručně pletená 

z vrbových proutků a ozdobená stuhami. Podle 

pranostik totiž mladé proutky vrby přináší zdraví a 

mládí každé dívce nebo ženě, která s nimi dostane 

našleháno. Počet stuh označuje, kolik dívek a žen 

pomlázka při koledě o Velikonočním pondělí 

takzvaně „pomladila“. Vlastnoručně pletené 

pomlázky už ale nahrazují pomlázky kupované, 

někteří muži dokonce používají vařečku nebo jen 

svazek vrbových proutků, které v lepším případě 

alespoň ozdobí nějakou barevnou stuhou… 

 

Vajíčka jsou odměnou za vyšlehání. Chlapci a 

muži dostávají vajíčka barvená, malovaná i jinak 

různě zdobená. Vzhled vajíček velmi často vychází 

z regionálních a místních zvyklostí a svůj význam 

mají i barvy. 
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Koledování 

Koleda o Velikonočním pondělí patří k dosud stále 

dodržovaným a oblíbeným velikonočním zvykům. 

Na koledu chodí zásadně jen chlapci a muži, 

koledovat by se správně mělo jen od půlnoci do 

půlnoci, v některých krajích se ale koleduje jen do 

pondělního poledne. Koledovat domů se chodí jen 

k příbuzným nebo dobrým známým, venku je ale 

možné pomlázkou vyšlehat každou dívku nebo 

ženu. Tradiční odměnou za koledu jsou vajíčka, 

mohou to ale být i sladkosti a velmi často to také je 

sklenička alkoholu.    

 

Velikonoční říkanky a básničky 

Říkanky a básničky patří k pomlázce stejně jako 

vajíčka.  „Hody, hody, doprovody…“ zná asi 

každý, ale existuje jich mnohem víc a všechny 

mají svůj neopakovatelný velikonoční půvab. Kdo 
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koleduje s nějakou jinou méně známou říkankou 

má v košíčku většinou i mnohem víc vajíček… 

 

Polévání vodou 

V některých krajích muži ženy společně 

s vyšleháním ještě polévají studenou vodou, ale 

správnější význam tohoto zvyku je, že dívky a 

ženy v úterý ráno po Velikonočním pondělí 

polévají chlapce a muže. Někde se místo vody 

používá parfém, ve většině případů samozřejmě 

levný, ne příliš voňavý a ve větším množství. 

Vodou se polévají i hospodářská zvířata, protože 

podle pověr je polití omlazuje a dodává jim sílu. 

 

Řehtačky a klapačky 

Řehtačky a klapačky nahrazovaly – a někde 

občas ještě stále nahrazují – zvony, které 

naposledy zní při mši na Zelený čtvrtek a znovu se 

rozeznívají až na Bílou sobotu. Na mnoha místech 

je řehtání a klapání symbolickým vyháněním 

Jidáše a začíná tak, že na Zelený čtvrtek chlapci 

s řehtačkami a klapačkami vyběhnou po mši 

z kostela a volají „Jidáše honíme, klekání zvoníme, 

přitom se modlíme…“ 
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Beránek a zajíček 

Velikonoční beránek je tradiční pečivo. Jako 

symbol má beránek původ už v dávných 

pohanských dobách a svůj význam má u křesťanů i 

u Židů – je členem křesťanského Božího stáda, o 

které se stará pastýř, kterým je židovský Bůh. 

V dobách starověku i středověku byl beran 

obřadním jídlem, ale protože jeho maso bylo 

drahé, jedlo se pečivo ve tvaru beránka a tento 

zvyk přežil až do dnešní doby. 

 

Zajíček je velikonoční symbol s původem 

v Německu, vznik této tradice má několik 

vysvětlení. Podle jednoho se zajíc často pohyboval 

okolo lidských obydlí a hledal tam potravu, podle 

jiného se dříve o Velikonocích pekl chléb ve tvaru 

zajíce a doprostřed se pokládalo uvařené vajíčko. 

Zajíc je ale i v Bibli mezi „stvořeními maličkými 

na zemi a moudřejšími nad mudrce“, kde 

symbolizuje skromné a pokorné. V křesťanské 

církevní symbolice bývá u nohou Panny Marie 

jako znamení vítězství čistoty nad tělesným 

pokušením ve spojení s příslovečnou zaječí 

plodností. 
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Mazanec a Jidáše 

Mazanec symbolizuje slunce. Těsto by se správně 

mělo zadělávat na Bílou neděli a mělo by být 

stejné jako těsto na vánočku. V dřívějších dobách 

mazanec nebyl sladký, připravoval se ze 

strouhaného sýra a většího množství vajec, aby byl 

hodně žlutý. Nesladké mazance se jmenovaly 

různě – baba, babyka, šoldr, plecovník nebo 

svěceník. V sladké podobě si mazanec zachoval 

původní kulatý tvar a uprostřed znamení kříže. 

Jidáše by měly mít tvar válečku, protože 

symbolizují provaz, na kterém se Jidáš podle 

křesťanského výkladu oběsil. Praktičtější 

vysvětlení pečení Jidášů je, že hospodyně chtěly 

spotřebovat zbytky těsta. Klasické těsto na Jidáše 

se ale připravuje z bílé mouky a medu. 

 

Vysévání obilí 

Vysévání obilí symbolizuje začátek jara a tím i 

zemědělských prací. V současnosti se ale vysévá 

už před Velikonocemi spíš tráva nebo případně 

nějaké obilí do nízké misky s hlínou, vzklíčené – 

ideálně krátce před velikonočními svátky – se pak 

zdobí kraslicemi.  

 

 

 



 25 

Kočičky a jejich svěcení 

Větvičky jívy – takzvané kočičky – se světí na 

Květnou neděli. Posvěcené kočičky se pak dávaly 

ke kříži v domácnostech nebo k svatým obrázkům. 

Zapichovaly se i na okraj pole, aby chránily úrodu, 

nebo se dávaly do sklepa, aby ochraňovaly zásoby. 

V současnosti už se tento zvyk příliš nedodržuje. 

 

 

 

 

Zdroj:  

http://www.milujivelikonoce.cz/cs/temata/show/zv

yky/121-velikonocni-zvyky-a-tradice/ 

https://www.vestirnapythia.com/?p=13548 

https://www.vasevelikonoce.cz/velikonocni-

vajicka/ 
 

 

 

http://www.milujivelikonoce.cz/cs/temata/show/zvyky/121-velikonocni-zvyky-a-tradice/
http://www.milujivelikonoce.cz/cs/temata/show/zvyky/121-velikonocni-zvyky-a-tradice/
https://www.vestirnapythia.com/?p=13548
https://www.vasevelikonoce.cz/velikonocni-vajicka/
https://www.vasevelikonoce.cz/velikonocni-vajicka/
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POZOR ZMĚNA ČASU 

 

K přechodu na LETNÍ ČAS 

dojde ze soboty na neděli  

28. března 2021 

ze 2:00 na 3:00 hodiny 

 

Doufám, že se Vám časopis líbí a v dalším čísle  

se těším na další shledání ☺                                 Váš Kohout 


